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2. Państwa członkowskie nie stosują 
przepisów art. 3 ust. 1 akapit pierwszy lit. 
b) i c) dyrektywy 96/71/WE do kierowców 
w sektorze transportu drogowego 
zatrudnionych przez przedsiębiorstwa, o 
których mowa w art. 1 ust. 3 lit. a) 
wspomnianej dyrektywy, wykonujących 
przewozy międzynarodowe zdefiniowane w 
rozporządzeniach nr 1072/2009 i 
1073/2009 w przypadku gdy okres 
delegowania do pracy na ich terytorium 
jest krótszy lub równy liczbie 3 dni w 
okresie jednego miesiąca kalendarzowego.

2. Do celów dyrektywy 96/71/WE 
kierowcy nie uznaje się za pracownika 
delegowanego, jeżeli realizuje on 
międzynarodowe przewozy dwustronne. 
Do celów niniejszej dyrektywy przewóz 
dwustronny towarów to przewożenie 
towarów, zgodnie z umową przewozową, z 
państwa członkowskiego siedziby 
zdefiniowanego w art. 2 pkt 8 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub z 
państwa trzeciego lub z pierwszego 
przejścia granicznego na granicy 
zewnętrznej UE do innego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego lub 
z innego państwa członkowskiego lub 
państwa trzeciego do państwa 
członkowskiego siedziby.

2a. Państwa członkowskie stosują 
także zwolnienie określone w art. 2 w 
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odniesieniu do przewozu towarów, gdy: – 
kierowca wykonuje łącznie do dziesięciu 
międzynarodowych operacji handlowych 
w okresie jednego miesiąca. Operacje te 
wykonywane są w trakcie przejazdu w 
jedną stronę lub w następstwie ostatniego 
międzynarodowego przewozu 
dwustronnego lub w trakcie przejazdu 
powrotnego do państwa członkowskiego 
siedziby.
2b. Do celów niniejszej dyrektywy 
międzynarodowy przewóz typu „cross-
trade” oznacza przewożenie towarów, 
zgodnie z umową przewozową, między 
dwoma rożnymi państwami 
członkowskimi innymi niż państwo 
członkowskie siedziby przedsiębiorstwa 
wykonującego przewóz. Jeżeli warunki 
określone w art. 2a nie są spełnione, 
państwa członkowskie stosują art. 3 
dyrektywy 96/71/WE w odniesieniu do 
całego okresu delegowania na ich 
terytorium związanego z wykonywaniem 
międzynarodowych przewozów typu 
„cross-trade”.
2c. Kierowcy wykonującego 
okazjonalne lub regularne 
międzynarodowe przewozy pasażerów 
zdefiniowane w rozporządzeniu (WE) nr 
1073/2009 nie uznaje się za pracownika 
delegowanego do celów dyrektywy 
96/71/WE, jeżeli: – zabiera pasażerów w 
państwie członkowskim siedziby i wysadza 
ich w innym państwie członkowskim lub 
państwie trzecim; – zabiera pasażerów w 
państwie członkowskim lub państwie 
trzecim i wysadza ich w państwie 
członkowskim siedziby; lub – zabiera i 
wysadza pasażerów w państwie 
członkowskim siedziby do celów wycieczek 
lokalnych określonych w rozporządzeniu 
(WE) nr 1073/2009.
2d. Kierowcę wykonującego przewozy 
kabotażowe określone w rozporządzeniach 
(WE) nr 1072/2009 i 1073/2009 uznaje się 
za pracownika delegowanego na mocy 
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dyrektywy 96/71/WE.
2e. Z zastrzeżeniem art. 2 ust. 1 
dyrektywy 96/71/WE, kierowcy nie uznaje 
się za pracownika delegowanego na 
terytorium państwa członkowskiego, przez 
które przejeżdża tranzytem i nie wykonuje 
w nim załadunku ani rozładunku towaru 
oraz nie zabiera ani nie wysadza 
pasażerów.
2f. Jeżeli kierowca realizuje 
początkowy lub końcowy odcinek drogowy 
przewozu kombinowanego określonego w 
dyrektywie 92/106/EWG, nie uznaje się go 
za pracownika delegowanego do celów 
dyrektywy 96/71/WE, jeżeli przewóz na 
samym tym odcinku jest przewozem 
dwustronnym określonym w ust. 2.
2g. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby zgodnie z dyrektywą 
2014/67/UE warunki zatrudnienia, o 
których mowa w art. 3 dyrektywy 
96/71/WE, określone w układach 
zbiorowych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 8 tej 
dyrektywy, były udostępniane w 
przystępnej i przejrzystej postaci 
przedsiębiorstwom transportowym z 
innych państw członkowskich oraz 
kierowcom delegowanym. Odpowiednie 
informacje obejmują w szczególności 
poszczególne wynagrodzenia i ich 
składowe, w tym składowe wynagrodzeń 
przewidziane w układach zbiorowych 
mających zastosowanie na szczeblu 
lokalnym lub regionalnym, metodę 
zastosowaną do wyliczania należnego 
wynagrodzenia, a w stosownych 
przypadkach kryteria klasyfikacji do 
poszczególnych kategorii płacowych. 
Zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/957/UE 
zmieniającą dyrektywę 96/71/WE 
przedsiębiorstwa transportowe nie są 
karane za brak zgodności z tymi 
postanowieniami dotyczącymi części 
wynagrodzeń, metody stosowanej do 
wyliczania należnego wynagrodzenia, a w 
stosownych przypadkach kryteriów 
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klasyfikacji do poszczególnych kategorii 
płacowych, które nie są publicznie 
dostępne.
2h. Przedsiębiorstwa transportowe 
prowadzące działalność w państwie 
niebędącym państwem członkowskim nie 
mogą być traktowane w sposób bardziej 
uprzywilejowany niż przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w państwie 
członkowskim. Przyznając dostęp do 
rynku UE przedsiębiorstwom transportu 
drogowego mającym siedziby w 
państwach trzecich, państwa członkowskie 
wdrażają w umowach dwustronnych z 
tymi państwami trzecimi środki 
równoważne z dyrektywą 96/71/WE i 
niniejszą dyrektywą [XX/XX] (lex 
specialis). Państwa członkowskie dążą 
również do wdrożenia takich 
równoważnych środków w kontekście 
porozumień wielostronnych z państwami 
trzecimi. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o odnośnych 
postanowieniach umów dwustronnych i 
wielostronnych zawartych przez nie z 
państwami trzecimi. Aby zapewnić 
odpowiednią kontrolę tych równoważnych 
środków dotyczących delegowania 
pracowników przez przewoźników z 
państw trzecich, państwa członkowskie 
zapewniają w ramach Umowy 
europejskiej dotyczącej pracy załóg 
pojazdów wykonujących międzynarodowe 
przewozy drogowe (AETR) wdrożenie 
zmienionych przepisów rozporządzenia 
(UE) XXX/XXX w odniesieniu do 
określania położenia za pomocą 
tachografu [rozporządzenie zmieniające 
rozporządzenie 165/2014].

Or. en
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W przypadku, gdy okres delegowania jest 
dłuższy niż 3 dni, państwa członkowskie 
stosują przepisy art. 3 ust. 1 akapit 
pierwszy lit. b) i c) dyrektywy 96/71/WE w 
odniesieniu do całego okresu delegowania 
pracowników na ich terytorium w okresie 
jednego miesiąca kalendarzowego, o 
którym mowa w akapicie pierwszym.

skreśla się
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